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Release Notes BeeClear v49.0
1. Introductie
Dit document beschrijft nieuwe functies en veranderingen in deze release. Ook worden bekende problemen en “workarounds” beschreven.

2. Over deze Release
Opgelost in deze release:
 Actueel weergave gaf maximaal 2 uur presentatie vanaf Januari 2017.
 Datum / tijd notatie inconsistent ( Engelse- en Nederlandse notatie).
 De totaal netto verbruik/levering berekening boven de grafieken klopten niet (er werd maar 1 tarief gehanteerd).
 Home presentatie vereenvoudigd.
 LAN netwerk link detectie verbetert.
 De database engine compleet opnieuw geschreven.
 Voorbereidingen weergave multiple BeeClear sensoren (“probe hardware”).
 De API vereenvoudigd en voorbereid op BeeClear “probe hardware” (sensoren).

3. Compatibele Producten
De software is voornamelijk getest met het webbrowser product: “Google Chrome”. Doelstelling is dat het product met alle
gangbare webbrowsers en alle apparaten (eindpunten= telefoon, tablet, pc’s) werkt.

4. Upgrades
Alle opvolgende updates zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker. De gebruiker zal dus zelf regelmatig op updates
moeten controleren in het update scherm.

5. Nieuwe Features
- Actueel data is nu ook veilig te stellen (back-up).
- API vereenvoudigd en uitgebreid (tbv externe sensoren).
- BeeClear eenvoudig te vinden met http://beeclear.local standaard werkt dit met Apple en Linux.
Voor Windows zult u de “Bonjour print services” moeten installeren van Apple en een andere
webbrowser gebruiken dan die van Windows.

6. Bekende bugs en beperkingen
6.1 Algemene opmerkingen:
* Browser cache problemen na updaten. Gebruik veelvuldig F5 (scherm verversen) na een update.
* De aansturing van de LAN-status LED werkt nog niet in alle gevallen.
* Ondersteuning van verborgen WiFi-netwerken is nog niet doorgevoerd (hidden SSID’s).
* Het downloaden van een back-up bestand *.bc, met de webbrowser van Microsoft (Edge) displayt, het resultaat
als ASCII-tekst. Dit geldt ook voor mobiele toestellen. Work-around: Gebruik een PC en/of andere webbrowser om
de .bc bestanden te downloaden en op te slaan (liefst Google Chrome).
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